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22.5.
KESKIVIIKKOSARJA 16
Musiikkitalo klo 19.00

Hannu Lintu, kapellimestari
Stephen Hough, piano

Ludwig van Beethoven:
Pianokonsertto nro 2 B-duuri op. 19 28 min    
I Allegro con brio
II Adagio
III Rondo. Molto allegro
 
Ludwig van Beethoven:
Pianokonsertto nro 3 c-molli op. 37 34 min    
I Allegro con brio
II Largo
III Rondo. Allegro
       

VÄLIAIKA 20 min

Ludwig van Beethoven: 
Pianokonsertto nro 4 G-duuri op. 58 34 min
I Allegro moderato
II Andante con moto
III Rondo (Vivace)

Väliaika noin klo 19.50. Konsertti päättyy noin klo 20.55. Suora lähetys Yle radio 1:ssä 
ja Yle Areenassa.

MUISTITHAN SULKEA MATKAPUHELIMESI!
Valokuvaaminen, videoiminen ja äänittäminen konsertin aikana kielletty.
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LINTUPERSPEKTIIVI

”BEETHOVEN KEHITTÄÄ JATKUVASTI UUSIA TAPOJA 
RIKKOA ODOTUKSIA”

Esitätte kahdessa konsertissa kaikki 
Ludwig van Beethovenin pianokonsertot, 
ja samassa yhteydessä myös levytätte 
ne. Miten tämä projekti sai alkunsa?

Stephen Hough: Olen jo monta vuotta 
suunnitellut Beethovenin konserttojen 
kokonaislevytystä. Kun sitten soitin 
RSO:n ja Hannun kanssa Beethovenin 
ensimmäisen konserton muutama 
vuosi sitten, nautin siitä niin paljon, 
että mieleeni tuli ajatus tehdä koko 
sarja yhdessä heidän kanssaan. Sekä 
orkesterissa että kapellimestarissa yh-
distyvät mielestäni juuri oikealla taval-
la tyylitietoisuus, aito luovuus ja musi-
kaalisuus.

Beethovenin on sanottu keksineen sinfo-
nian uudestaan. Miten hän uudisti kon-
serton lajiperinnettä?

Hannu Lintu: Kyllä pianokonserttojen-
kin kaari kertoo huomattavasta kekse-
liäisyydestä. Sävellysjärjestyksessä en-
simmäinen, B-duurikonsertto on vielä 
mozartmainen rokokookonsertto, ja 
kun vertaa kahta viimeistä konserttoa 
siihen, on helppo huomata, että aika 
kauas on edetty. Konserttomuodon 
ideahan perustuu orkesterin ja solis-
tin vuorottelulle ja sen aiheuttamil-
le perinteisille odotuksille: orkesterin 
soittaessa kuulija virittyy odottamaan 

solistin sisääntuloa ja sen odotetaan 
tapahtuvan tutun ennakoidulla tavalla. 
Beethoven sen sijaan keksii jatkuvas-
ti uusia tapoja rikkoa nämä odotukset, 
esimerkkinä se, miten orkesteri tulee 
sisään kolmannen konserton ensim-
mäisen osan pianokadenssin jälkeen: 
siinä ei olekaan perinteisesti trilliä do-
minanttisoinnulla ja paluuta toonikalle 
(tässä tapauksessa c-molliin), vaan or-
kesteri tuodaan taianomaisesti sisään 
aivan ”väärällä” soinnulla, C-duurin sep-
timisoinnulla. Viidennessä konsertossa 
on heti alkuun soolopianon kadenssi, 
ja myös neljännessä konsertossa riko-
taan totunnaista rakennetta pianon 
yksinäisellä aloituksella. Beethoven 
vetää kuulijalta maton alta myös pia-
non sisääntulossa neljännen konserton 
orkesterialkusoiton jälkeen: orkesteri 
ei valmistele sisääntuloa mitenkään, 
vaan piano onkin näyttämöllä ikään 
kuin yhtäkkiä. Näistä pienistä oivalluk-
sista syntyy sitten oma pieni vallanku-
mouksensa.

SH: Jos hän sinfoniassa jatkoi siitä, mi-
hin Haydn oli jäänyt, Mozart oli hänen 
mallinsa pianokonserton lajityypis-
sä. Mutta hänen persoonallisuutensa 
oli aivan toisenlainen kuin Mozartin. 
Mozartin kypsän kauden konser-
tot ovat ytimeltään oopperamaisia, 
Beethovenin sinfonisia. Niiden draa-
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ma syntyy väittelystä, ei tarinasta; 
motiiveista, ei melodiasta. Toisekseen, 
on myös otettava huomioon, että 
Beethovenin kirjoittaessa näitä teoksia 
myös kosketinsoitinten koko kasvoi ja 
sen myötä voimakkuus. Beethovenin 
valtava, elävä ja vahva persoonallisuus 
heijastuu mielestäni näihin instru-
mentteihin sitä mukaa kun ne kasvoi-
vat.

Konserttojen kehityskaari ei ole yhtä laa-
ja kuin sinfonioiden tai pianosonaattien, 
koska myöhäiskausi ei ole niissä edustet-
tuna. Millaista tyylillistä kehitystä kon-
sertoissa tapahtuu?

SH: Tietyllä tavalla kehityskaari on jopa 
laajempi. Suurin osa B-duurikonsertosta 
on sävelletty ennen opusta 1, ennen 
kuin Beethoven oli se Beethoven, jon-
ka me tunnemme. Neljäs konsertto on 
minusta myöhäiskauden profetia; siinä 
on hellyyttä ja herkkyyttä, jota ei usein 
kuule keskikauden teoksissa. Kaikissa 
viidessä konsertossa kehitys tapah-
tuu siihen suuntaan, että solisti tulee 
enemmän ja enemmän keskiöön. Kyse 
ei ole siitä, että solisti olisi virtuoosi-
sempi; pikemminkin tässä vaaditaan 
hallitsevaa, ohjaavaa persoonallisuut-
ta. Yksilö on yhteiskuntaa vastaan tai 
sen yläpuolella. Tämä oli tuona aika-
na hyvin moderni näkemys, ja se on 
Beethovenia soitettaessa välttämätön. 
Lisäksi voi vielä mainita tietenkin or-
kesterin merkittävyyden sekä viiden-
nen konserton kohdalla kapellimesta-
rin nouseminen draaman osapuoleksi.

HL: Kuurouduttuaan Beethoven ei 
enää itse kyennyt esittämään konsert-

tojaan, ja luultavasti siksi hän menet-
ti kiinnostuksensa konserttogenreen. 
Mutta kenties konsertto ei myös-
kään lajina ollut hänen näkökulmas-
taan kehitettävissä eteenpäin yhtä 
orgaanisesti tai radikaalisti kuin sin-
fonia, sonaatti tai jousikvartetto. Jos 
ajatellaan pianokonserton lajityyp-
piä Beethovenin jälkeen, pitää mennä 
Schönbergiin asti ennen kuin muoto 
tai solistin ja orkesterin suhde kun-
nolla kyseenalaistetaan. Mielestäni 
Beethoven kuitenkin naulitsi viiden-
nellä konsertollaan 1800-luvun suuren 
romanttisen pianokonserton perus-
mallin. Sen hidas osa viittaa soinnilli-
sesti Hummelin ja Fieldin kautta aina 
Chopiniin asti.

Kehityskaari tulee hyvin ilmi, kun 
vertaa tapaa, millä konsertot alka-
vat. B-duurikonsertossa on selkeästi 
kahdeksantahtinen, kysymys-vastaus 
-tyyppinen pääteema; se jää kyllä yk-
sinkertaisuudessaan mieleen, mutta 
siinä ei ole Beethovenille myöhemmin 
tyypillistä deklamatorista karaktääriä. 
C-duurikonserton pääteema on raken-
nettu samalla periaatteella, mutta se 
on jo karakterisoitu tavalla, jollaisen 
vain Beethoven voi keksiä. Kolmannen 
konserton pääteema on edelleen ra-
kenteellisesti samanlainen, mutta siinä 
on harmonisesti huomiota herättävä 
noonisointu heti toisessa fraasissa, ja 
kahdeksantahtinen teeman ydin laaje-
nee teemaa seuraavaan laulavaan me-
lodiaan. Neljännen konserton alku on 
ilmiömäinen: ensin piano soittaa yksin 
viiden tahdin fraasin ja orkesteri vastaa 
siihen kahdeksalla tahdilla jotka muo-
dostavat amebamaisen, epäsymmetri-
sen kokonaisuuden. Viides konsertto 
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alkaa jälleen täysin eri tavalla, kadens-
silla, ja itse pääteema taas on lavea, 
täysverinen romanttinen teema.

Millainen Beethovenin pianokonsertois-
sa on pianon ja orkesterin suhde?

SH: Koskaan aiemmin nämä kaksi eivät 
ole syleilleet yhtä hellästi tai taistelleet 
yhtä tarmokkaasti. Ajatus ”säestämi-
sestä” on kadonnut. Osapuolten suhde 
on kuin lämminhenkinen kumppanuus 
tai raivoisa väittely.

HL: Minusta tässä mielessä neljäs kon-
sertto on ylittämätön: pianon ja orkes-
terin suhde on poeettinen, eikä niiden 
roolia voi irrottaa toisistaan. Neljännen 
konserton henki viittaa minusta siksi 
jopa pidemmälle kuin viidennen.

Beethoven kirjoitti konserttonsa pää-
asiassa omaan käyttöönsä. Mitä ne ker-
tovat hänestä pianistina?

HL: Ensimmäisissä konsertoissa hän 
loi pianotekstuuria vielä lähinnä imp-
rovisoimalla, ja niiden käsikirjoituksis-
sa on vaikka kuinka monta todistetta 
siitä, että oli ihan päivästä kiinni, mikä 
versio sattui päätymään painettavak-
si. Kolmannen, C-mollikonserton kan-
taesityksessä solistina toimineelle sä-
veltäjälle sivua kääntäneen Ignaz von 
Seyfriedin kertomus melkein tyhjistä 
sivuista osoittaa, että vielä tämänkin 
teoksen soolostemma oli pitkälti imp-
rovisoinnin tulos. Neljännessä ja vii-
dennessä konsertossa näin ei enää ole, 
vaan hän on huolellisesti säveltänyt 
valmiin piano-osuuden. Viidennessä 
konsertossa ei enää ole edes perinteis-
tä kadenssia, vaan tarkasti fantasian 

tapaan kirjoitettuja kadenssimaisia jak-
soja. Beethoven kehitti uransa aikana ai-
van uudenlaisen, tarkan notaatiotavan, 
jonka vaikutus jatkui pitkälle 1800-luvun 
loppuun. Kyllä tämän täytyy kertoa jo-
tain myös hänen oman pianisminsa ke-
hityksestä.

SH: Kun Beethoven asettaa sormen-
sa koskettimille, hän tekee niin sisäi-
sen vision kautta eikä luodakseen tie-
tyn kaavan mukaisia kuvioita. Hänen 
sormenjälkensä ovat syvää DNA:ta, 
eivät vain ylös alas meneviä nuotteja. 
Viidennen konserton alku ei ole pelk-
kiä asteikkoja ja murtosointuja kosket-
timistolla, vaan intohimoinen kadenssi, 
kuin nyrkki, kirkkaat silmät, nyt-hetki. 
Beethovenin fokus on tarkka, mag-
neetti voimakas. Hän pakottaa meidät 
joka kerta seuraamaan itseään.

haastattelu Lotta Emanuelsson
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BEETHOVEN – PIANOKONSERTON MESTARI JA 
UUDISTAJA
"Rakas Beethoven! Te matkustatte nyt 
Wieniin täyttääksenne Teihin jo kauan 
asetetut toiveet. Mozartin henki suree 
ja itkee vielä kasvattajansa kuolemaa. 
Tyhjentymättömässä Haydnissa se löy-
si turvapaikan mutta ei lopullista sijaa. 
Teidän kauttanne se toivoo saavansa 
yhtyä johonkuhun. Keskeytymättömällä 
työllä te saatte Mozartin hengen 
Haydnin käsistä."

Näin saatteli kreivi Waldstein 22-vuoti-
aan Ludvig van Beethovenin (1770-1827) 
matkaan syksyllä 1792, kun tämä oli läh-
dössä synnyinkaupungistaan Bonnista 
Wieniin opiskelemaan Haydnin johdolla. 
Voi kysyä, kokiko Beethoven saatekir-
jeen enemmän innoittavana vai lamaan-
nuttavana – olivathan sen asettamat 
vertailukohdat musertavan raskaita ke-
nelle tahansa nuorelle säveltäjälupauk-
selle – mutta Waldsteinin sanoissa ka-
jasti profeetallinen aavistus, ja jo niissä 
sidottiin yhteen ajan musiikin korkein-
ta ihannetta edustava wieniläisklassi-
nen säveltäjätriumviraatti.

Opintojensa rinnalla Beethoven ryh-
tyi valloittamaan uutta kotikaupun-
kiaan pianistin ja säveltäjän kaksois-
roolissa. Wienissä syntyneen kreivi 
Waldsteinin suositukset avasivat hä-
nelle ovia aristokraattien salonkeihin, 
ja hän saavutti muutamassa vuodes-
sa maineen soittimensa ylivertaisena 
mestarina, jonka soitto tosin oli usein 
odottamattoman rajua ja hillitöntä, 
mutta myös kiehtovan omaperäistä, 
tunnevoimaista ja kiistattoman taitu-
rillista.

Kollegoissaan Beethoven herätti lä-
hes pelonsekaista ihailua. "Ah, hän ei 

ole mikään ihminen, hän on paholai-
nen. Hän tulee soittamaan minut ja 
meidät kaikki kuoliaiksi. Ja miten hän 
improvisoikaan", huudahti pianovir-
tuoosi Joseph Gelinek, joka oli ereh-
tynyt mittelemään voimiaan nuoren 
hurjapään kanssa. 1800-luvun alku-
vuosina Beethovenin oppilaana ollut 
Carl Czerny ihaili opettajassaan imp-
rovisaatioiden lisäksi kekseliäisyyttä 
sormituksissa, asteikkojen ja trillien 
nopeutta sekä pidättyväistä lavakäyt-
täytymistä.

Wieniläisten aristokraattien salon-
geissa Beethoven tuli esiin sooloteok-
silla ja legendaarisen maineen saa-
vuttaneilla improvisaatioilla. Hiukan 
myöhemmin, keväästä 1795 lähtien, 
vuoroon tulivat suuremmat esiinty-
mislavat, joilla luonteva teoslaji pia-
nististen ja sävellyksellisten taitojen 
esittelyssä oli pianokonsertto, ja niitä 
Beethoven sävelsi Wienin-kaudellaan 
viisi. Vaikka määrä tuntuu pienel-
tä sekä hänen 32 sonaattinsa että 
Mozartin 23 alkuperäisen pianokon-
serton rinnalla, se kuvastaa enemmän 
hänen uudenlaisia sävellysdramaturgi-
sia lähtökohtiaan kuin teoslajin vähek-
symistä. Haydniin ja Mozartiin verrat-
tuna myös hänen sinfoniatuotantonsa 
jäi samassa suhteessa lukumäärältään 
suppeammaksi.

On myös muistettava, että Mozartin 
tavoin Beethoven kirjoitti piano-
konserttonsa ensi sijassa itselleen. 
Heikentynyt kuulo ja lopulta kuuroutu-
minen aiheuttivat kuitenkin sen, ettei 
hänellä ollut konsertoille uran edetessä 
samanlaista omakohtaista merkitystä, 
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ja viimeistä, vuonna 1809 valmistu-
nutta viidettä pianokonserttoa hän ei 
esittänytkään enää itse. Hän alkoi kyl-
lä vuonna 1815 hahmotella kuudetta 
pianokonserttoa, mutta ei päässyt en-
siosan pianoesittelyä pitemmälle.

Beethovenin viisi pianokonserttoa 
sijoittuvat hänen tuotantoaan jäsen-
tävässä kolmijaossa varhais- ja kes-
kikauteen. Kolme ensimmäistä kon-
serttoa ovat varhaiskauden edustajia, 
kuitenkin niin, että kolmannessa on jo 
murroskauden piirteitä, kun taas kak-
si viimeistä konserttoa ovat selkeästi 
keskikauden teoksia. Ennen Wienissä 
sävellettyjä pianokonserttoja hän oli 
koetellut nuoruusvuosinaan Bonnissa 
voimiaan konserttojen parissa ja sävel-
tänyt jo 14-vuotiaana muusikonalkuna 
1784 myös pianokonserton, josta on 
kuitenkin säilynyt vain piano-osuus.

Kahdessa ensimmäisessä nume-
roidussa konsertossa lähtökohtana 
on ollut ennen muuta Mozart, vaikka 
ei tarkkaan tiedetäkään, kuinka hy-
vin Beethoven tunsi tämän 1780-lu-
vun Wienin-kauden suuria konserttoja. 
Ainakin Mozartin d- ja c-molli-konser-
tot olivat hänelle tuttuja, varmasti 
muutamat muutkin. Mozartin käsis-
sä pianokonsertto oli lajina kehitty-
nyt häikäisevään rikkauteen, ei vähiten 
siksi, että konserttojen perinteinen ri-
tornello-ajattelu enemmän tai vähem-
män säännönmukaisesti vuorottele-
vine orkesteri- ja soolojaksoineen oli 
hänellä murtunut ja sulautunut solistin 
ja orkesterin paljon tiiviimmin toisiinsa 
kietoutuneeksi suhteeksi.

Beethoven omaksui paljon Mozartin 
uudenlaisista lähtökohdista, mutta antoi 
konsertoilleen samalla vahvasti oman-

näköisensä ilmeen. Mozartiaaninen hie-
nosäätö vaihtui laveammin linjoin maa-
latuksi, suurieleisemmäksi ja lopulta 
myös monumentaalisemmaksi ilmai-
suksi. Sävellajien käyttö tuli vapaam-
maksi, ja normaalien rinnakkaissävel-
lajeihin tai kvartin ja kvintin päähän 
pääsävellajista vievien modulaatioiden 
sijasta hän hyödynsi usein epätavalli-
sempia, mutta hänen käsissään tehok-
kaita terssisukuisia siirtymiä.

Beethovenin pianokonsertot sijoit-
tuvat aikaan, jolloin piano soittimena 
eli vahvaa murrosvaihetta. Ehkä ilmei-
sin muutos oli äänialan kasvaminen. 
Kun vielä Mozartin aikana 1780-luvulla 
se oli yleensä viisi oktaavia – mikä oli 
ääniala myös hänen omassa 1782 ra-
kennetussa Anton Walter -pianossaan 
– se laajeni 1790-luvulla viiteen oktaa-
viin ja kvinttiin ja vuoteen 1810 men-
nessä kuuteen oktaaviin.

Äänialan laajenemisen lisäksi soit-
timien vasarakoneiston toiminta no-
peutui, jolloin säveltoistot ja trillit to-
teutuivat paremmin. Myös pedaalit 
kehittyivät ja loivat uusia mahdolli-
suuksia, ja jo kahdessa ensimmäises-
sä konsertossaan Beethoven mer-
kitsi pedaalitehoja erikseen näkyviin 
nuotteihin. Ja vaikka pianon kehys oli 
Beethovenin konserttojen aikaan yhä 
puusta eikä vielä valuraudasta tehty, 
se rakennettiin aiempaa tukevammak-
si, mikä mahdollisti voimakkaamman 
äänen. Nämä kaikki muutokset ava-
sivat tietä uudenlaiselle, painokkaam-
malle ja laaja-alaisemmalle ilmaisulle, 
ja Beethoven hyödynsi konsertoissaan 
täydestä sydämestään pianon uusia 
mahdollisuuksia.
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PIANOKONSERTTO NRO 2 B-DUURI OP. 19
Beethovenin pianokonsertto B-duuri 
syntyi monivaiheisen luomisproses-
sin tuloksena. Teos valmistui jossain 
muodossa jo hänen Bonnin-kaudellaan 
1780-luvun lopulla. Konsertosta val-
mistui uusi versio Wienissä 1793, ja 
Beethoven korjaili sitä myös 1795 ja 
vielä vuonna 1798. Teos ilmestyi pai-
nosta vuonna 1801. Prosessin aikana 
teoksen finaali putosi pois ja korvau-
tui uudella osalla, kenties myös hi-
das osa. B-duuri-konsertto tunnetaan 
Beethovenin toisena pianokonsert-
tona, mutta aikajärjestyksessä se oli 
varhaisin hänen numeroiduista kon-
sertoistaan, sillä se ilmestyi hiukan 
myöhemmin kuin pääosin sen jälkeen 
sävelletty C-duuri-konsertto.

Beethovenin ensimmäinen julkinen 
esiintyminen Wienissä tapahtui hyvän-
tekeväisyyskonsertissa Burgtheaterissa 
maaliskuun lopussa 1795, jolloin hän 
soitti toisen kahdesta ensimmäisestä 
pianokonsertostaan. Aiemmin teoksek-
si arveltiin B-duuri-konserttoa, mutta 
myös C-duuri-konserton ensimmäinen 
versio oli juuri valmistunut, ja ilmoituk-
sissa esityksen konserttoa mainostet-
tiin "uutena", joten se oli luultavammin 
esitetty teos. Jo ennen hyväntekeväi-
syyskonserttia B-duuri-konsertto oli 
kuitenkin esitetty Wienissä yksityi-
sesti ruhtinas Lobkowitzin palatsissa 
maaliskuun alussa. Seuraava tilaisuus 
B-duuri-konserton julkiseen esittämi-
seen koitti saman vuoden joulukuussa 
Haydnin konsertissa.

B-duuri-konsertto jatkaa paljossa sii-
tä, mihin Mozart jäi. Tätä symboloi jo 
se, että teoksessa on sama sävellaji ja 

sama orkesterikokoonpano (ei klarinet-
teja eikä trumpetteja ja patarumpuja) 
kuin Mozartin viimeisessä konsertos-
sa. Mistään tietoisesta kunnianosoi-
tuksesta Beethovenin puolelta ei kui-
tenkaan ollut kyse, sillä Beethoven sai 
oman konserttonsa ensiversion val-
miiksi jo parisen vuotta ennen kuin 
Mozart päiväsi omansa valmistuneeksi 
tammikuussa 1791.

Vaikka B-duuri-konsertto on hillityin 
ja maltillisin Beethovenin pianokonser-
toista, hänen mozartmaisin konsert-
tonsa, myös hänen oma karheampi 
kädenjälkensä alkaa jo tuntua. Vaikka 
teemat sinänsä ovat pääosin tasasuh-
taisen elegantteja, niiden käsittely on 
voimaperäisempää ja särmikkäämpää 
kuin Mozartilla. Tämä ulottuvuus ko-
rostuu entisestään, jos ensiosassa soi-
tetaan Beethovenin itse vuonna 1808 
kirjoittama soolokadenssi, joka edus-
taa jo hänen keskikautensa ihanteita.

B-duuri-konsertossa pääteeman alku 
asettaa vastakkain marssimaisen ava-
usrepliikin ja sille vastakohtaisen laula-
van aihelman, ja molemmat ulottuvuu-
det ovat mukana jatkossakin. Jos alun 
vastakohta-asetelma vielä tuokin mie-
leen Mozartin, irtaantuu Beethoven 
orkesteriesittelyssä omille teilleen ja 
käsittelee sävellajisuhteita tapansa mu-
kaan omaperäisen vapaasti, esimer-
kiksi avauksen laulavampi aihelma 
kuullaan myöhemmin yllättäen Des-
duurissa. Pianon helmeilevä säteile-
vyys muistuttaa nuoren Beethovenin 
roolista aikansa pianistisena taiturihur-
murina.

Hidas osa on tasasuhtainen ada-
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PIANOKONSERTTO NRO 3 C-MOLLI OP. 37

gio, jota rikastaa yhä rönsyilevämpään 
kuvioivuuteen yltyvä piano-osuus. 
Osan lopulla seuraa vahva orkesteri-
käänne, jollaisen jälkeen olisi perin-
teisesti soolokadenssin vuoro, mutta 
Beethoven kirjoittaa sen sijaan lyhyen 
yksiäänisen melodian "con gran es-
pressione", suurella ilmaisuvoimalla, ja 
vie sen jälkeen osan hillittyyn päätök-
seensä.

Beethoven nimitettiin alkuvuodesta 
1803 hiljattain avatun Theater an der 
Wienin säveltäjäksi, tärkeimpänä teh-
tävänään uuden oopperan säveltämi-
nen. Sen lisäksi hän sai talosta asun-
non ja saattoi antaa teatterin tiloissa 
omia konsertteja, joista ensimmäisen 
hän järjesti jo saman vuoden huhti-
kuussa, ohjelmana tyypillisen beet-
hoveniaaniseen maailmojasyleilevään 
tapaan ensimmäinen ja toinen sinfo-
nia, kolmas pianokonsertto ja oratorio 
Christus am Oelberge. Ensimmäistä sin-
foniaa lukuun ottamatta kaikki teok-
set kuultiin kantaesityksinä.

Konsertin teoksista kolmas piano-
konsertto c-molli oli ollut työn alla pi-
simpään. Ensimmäiset luonnokset 
ovat vuodelta 1796, ja teos oli pääpiir-
teissään valmis vuonna 1800. Voi olla, 
että Beethoven teki teokseen muutok-
sia vielä juuri ennen kantaesitystä ja 
kenties sen jälkeenkin. Ilmeisesti suuri 
osa muutoksista koski piano-osuutta, 
sillä hän halusi hyödyntää maksimaa-
lisesti uusien soittimien laajempaa ää-
nialaa ja luoda aiempaa loistokkaam-
paa pianotekstuuria. Kantaesityksessä 

Beethoven soitti solistiosuuden nuo-
teista - tai oikeammin muutamista sin-
ne tänne muutoin lähes tyhjille sivuille 
muistin virkistykseksi raapustetuista 
aihelmista, "egyptiläisistä hieroglyfeis-
tä" niin kuin nuotinkääntäjänä epätoi-
voisen hankalassa tehtävässä tuskail-
lut Ignaz von Seyfried on muistellut.

Kolmas pianokonsertto on vielä pe-
rustaltaan varhaiskauden teos, mutta 
uudenlaiset, kohti keskikautta vievät 
piirteet alkavat kuulua yhä vahvem-
min sen musiikista. Mozartiaaninen 
perintö on vielä tuntuvilla, ja esimer-
kiksi avausosan toinen teema voisi olla 
Mozartin kirjoittama. Myöhempään 
Beethoveniin viittaavat puolestaan il-
maisun syventyminen, aiempaa roh-
keammat tonaaliset siirtymät, pianon 
laaja-alaisempi käyttö sekä monet 
omaperäiset ideat yksityiskohdissa, 
esimerkiksi ensiosassa kadenssin jäl-
keen patarummuille annettu temaat-
tinen rooli.

Kolmas pianokonsertto on Beetho-
venin ainoa mollissa oleva konsert-
to, mutta sen c-molli ei ole yhtä uh-
makasta ja dramaattista kuin hiukan 

Finaalirondossa nuoren Beethovenin 
oma persoonallisuus puhkeaa selvim-
min esiin; lähtökohtana on pikem-
minkin Haydnin juureva huumori kuin 
mozartiaaninen eleganssi. Riehakasta 
pääteemaa värittää epätavallinen ly-
hyt-pitkä-rytmikuvio, jonka käsittelys-
tä ja kieputtelusta Beethoven ottaa 
paljon irti.
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aiemmassa Pateettisessa sonaatissa 
(1798) tai muutamaa vuotta myöhem-
mässä viidennessä sinfoniassa (1808). 
Teokselle on usein etsitty innoittajaa 
Mozartin c-molli-konsertosta (K. 491; 
1786), mutta yhtäläisyydet jäävät lä-
hinnä sävellajin ja ensiosan pääaiheen 
muutamien yhtymäkohtien tasolle.

Ensiosassa uudenlaista konsert-
tomallia ilmentää orkesteriavauk-
sen kasvaminen laajemmaksi kuin 
Beethovenin aiemmissa pianokon-
sertoissa. Vastaavasti myös pääai-
heen kaanonsommitelmaa seuraava 
pianon sisääntulo on tehostetumpi. 
Pääteeman ryhdikäs rytmiikka antaa 
musiikille omaa sotilaallista sävyään, 
mutta sivuteemassa tulee esiin myös 
lyyrisempi elementti.

Ensiosan päätöksen ankarailmeistä 
c-mollia vasten hidas osa puhkeaa soi-
maan kuin toisesta maailmasta, pääsä-
vellajiin nähden etäisessä E-duurissa. 
Beethoven korostaa osan seesteistä ja 
jalopiirteistä ilmaisua myös orkestraa-
tiolla, sillä jousisto on sordinoitu ja pu-
haltimista ovat mukana vain huilu, fa-
gotit ja käyrätorvet.

Finaalin tarmokasta pääteemaa vä-
rittävät tarttuva rytmiikka ja tunnus-
omainen alaspäinen vähennetty sep-
timi. Kehittelevässä keskiepisodissa 
avausaiheesta rakentuu lyhyt fuga-
to, jota seuraa pianolla teeman duu-
riversio kuin ennakoiden Beethovenin 
molliteoksille ominaista kääntymistä 
finaalin lopussa duuriin. 6/8-tahtilaji 
korostaa presto-päätöksen opera buf-

PIANOKONSERTTO NRO 4 G-DUURI OP. 58
Beethovenin säveltäjyyden ytimenä on 
usein pidetty taistelevaa, sankarillista 
eetosta. Mutta yhtä lailla luonteen-
omaisen ilmaisualueen hänen tuotan-
nossaan muodostaa runollinen, sinfo-
nisiin mittoihin kasvanut lyyrisyys, jota 
ilmentävät Pastoraalisinfonian, viulu-
konserton ja neljännen pianokonser-
ton kaltaiset teokset.

Neljännen pianokonserton synty si-
joittuu keskelle Beethovenin tuotte-
liainta kautta, hänen säveltäjänuransa 
ruuhkavuosia. Teoksen ensimmäiset 
luonnokset ovat vuodelta 1804, mut-
ta sävellystyön ydinvaihe sijoittui vuo-
teen 1806. Samoihin aikoihin vuosina 
1805-08 valmistuivat myös mm. oop-
peran Fidelio kaksi ensimmästä versio-
ta (vielä nimellä Leonore), Appassionata-

sonaatti, kolme Razumovsky-kvartettoa, 
viulukonsertto sekä neljäs, viides ja 
kuudes sinfonia.

Beethovenin luomistyössä erilaiset 
maailmat elivät sopuisasti rinnakkain, 
ja samaan aikaan työn alla olleet teok-
set saattoivat saada hyvinkin erilai-
sen ilmiasun. Toisaalta sävellysproses-
sit saattoivat kietoutua sikäli toisiinsa, 
että teosten olemusten eroista huo-
limatta niiden välillä voi olla yhteistä 
materiaalia. Esimerkiksi neljättä piano-
konserttoa ja viidettä sinfoniaa yhdis-
tää tunnusomainen kolmen lyhyen ja 
yhden pitkän sävelen rytmiaihe, joka 
on kuitenkin pianokonsertossa kau-
kana sinfonian "kohtalonomaiseksi" 
väitetystä merkityksestä. Yksi konser-
ton varhainen luonnosaihe puolestaan 
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päätyi Fidelioon vankien kuoroon.
Ruhtinas Lobkowitzin palatsissa maa-

liskuussa 1807 olleen yksityisen esityk-
sen jälkeen neljäs pianokonsertto sai 
julkisen ensiesityksensä Beethovenin 
omassa konsertissa Theater an der 
Wienissä 22. joulukuuta 1808. Silloin 
kuultiin ensimmäisen kerran myös vii-
des sinfonia, Pastoraalisinfonia, osia 
C-duuri-messusta ja Kuorofantasia. 
Historiallisesta merkityksestään huoli-
matta konsertti oli lähes täysi fiasko. 
Tilaisuus kesti uuvuttavat neljä tuntia, 
teokset olivat huonosti harjoitettuja ja 
kaiken lisäksi sali oli jäätävän kylmä.

Kokonaisrakenteeltaan neljäs piano-
konsertto merkitsee muutosta kol-
meen varhaisempaan konserttoon 
verrattuna. Niissä jokainen osa muo-
dostaa oman itsenäisen kokonaisuu-
tensa, mutta neljännessä konsertossa 
lyhyehkö hidas osa ja finaali on sidot-
tu tauotta yhteen tiiviiksi osapariksi. 
Myös musiikin luonteessa on merkit-
tävä muutos, sillä laveampi ilmaisu si-
joittaa teoksen vankasti Beethovenin 
keskikauteen.

Teoksen avaus on varmasti yllättä-
nyt ensiesityksen vilusta värisseen ylei-
sön. Ajan konserttokäytännöstä poike-
ten solisti saa ensimmäisen sanan, ja 
kaiken lisäksi tämä aloittaa osuutensa 
hillityn lempeällä, kaikkea itsetehos-
tusta karttavalla repliikillä. Aiemmin 
vain Mozart oli yhdessä konsertossaan 
(Es-duuri KV 271) päästänyt pianistin 
ääneen heti avauksessa ja hänkin an-
tamalla tämän lyhyesti vuorotella or-
kesterin kanssa. Avaus on kiinnostava 
myös tonaalisesti, sillä jousisto vastaa 
pianon G-duurissa olevaan avausrep-
liikkiin yllättäen H-duurissa ja moduloi 

siitä takaisin pääsävellajiin. Vaikka pia-
non avausrepliikki on yksinkertainen, 
se tarjoaa hedelmällisen kasvualustan 
myöhempien osien aiheille ja antaa sa-
malla vihjeen ensiosan pääosin lyyrisen 
lämpimästä ja runollisesta luonteesta.

Solistin ja orkesterin suhde on ko-
rostetusti musiikin ytimenä asetelmal-
taan ainutlaatuisessa ja yksinkertaisuu-
dessaan vaikuttavassa hitaassa osassa. 
Jousten uhkaavat unisono-väittämät ja 
pianon tyynnyttävät soinnulliset vas-
taukset asettuvat lähes ohjelmallisen 
tuntuisesti vastakkain, ja osassa on 
kuultu Orfeuksen (piano) kesyttävän 
soitollaan villipetoja (orkesteri).

Energinen finaalirondo puhkeaa tau-
otta esiin hitaasta osasta, ja sen alkuun 
Beethoven on jälleen varannut pienen 
tonaalisen yllätyksen, sillä osa alkaa 
C-duurissa ennen kuin päätyy pääsä-
vellajiin G-duuriin. Musiikki huokuu 
Beethovenille ominaista elämänmyön-
teisyyttä, huumoria ja jopa raisuutta, 
mutta siinä on myös laulavammat ja 
intiimimmät ulottuvuutensa, esimer-
kiksi toisen teeman pastoraalisessa 
kontrapunktissa sekä pääaiheen soi-
dessa osan lopulla jaetuilla alttoviuluil-
la ja sellolla vasten pianon säestystä.

Kimmo Korhonen

STEPHEN HOUGH
Brittiläinen Stephen Hough (s. 1961) 
edustaa huippumuusikoiden joukos-
sa harvinaista renessanssi-ihmisen, 
uomo universalen, modernia henkilöi-
tymää. Paitsi aikamme arvostetuim-
piin kuuluvana pianistina hän on tullut 
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esiin myös säveltäjänä, aktiivisena kir-
joittajana, taidemaalarina ja katolista 
uskoa pohtivana ajattelijana. Hänestä 
tuli vuonna 2001 ensimmäinen pianis-
ti, joka on saanut "nerouspalkinnoksi" 
kutsutun MacArthur Fellowship -tun-
nustuksen, ja 2014 hänelle myönnet-
tiin arvonimi Commander of the Order 
of the British Empire (CBE).

Hough opiskeli pianonsoit-
toa Manchesterin Royal College of 
Musicissa ja New Yorkin Juilliard School 
of Musicissa ja toimii nykyisin näissä 
laitoksissa opettajana. Hän on myös 
Lontoon Royal Academy of Musicin 
vieraileva professori. Hough voitti 1983 
ensipalkinnon New Yorkin Naumberg-
pianokilpailussa. Hän on kansainvä-
lisellä urallaan esiintynyt useimpien 
Euroopan ja Pohjois-Amerikan or-
kesterien solistina sekä resitalistina 
joka puolella maailmaa. Hän on tut-
tu vieras myös monilla festivaaleilla 
kuten Aldenburgh, Aspen, Salzburg, 
Mostly Mozart, Tanglewood, Verbier, 
Edinburgh ja BBC Proms, joista viimek-
si mainitussa hän on esiintynyt yli 25 
kertaa solistina.

Hough on julkaissut yli 50 levyä, jot-
ka ovat saavuttaneet monia kansain-
välisiä palkintoja, kuten Deutscher 
Schallplatterpreis, Diapason d'Or, 
Monde de la Musique, useita Grammy-
ehdokkuuksia ja peräti kahdeksan 
Gramophone Magazine -palkintoa, 
mm. Vuoden levy -palkinnon 1996 
ja 2003. Gold Disc -palkinto hänelle 
myönnettiin 2008, kun hänen Saint-
Saënsin pianokonserttojen kokonaisle-
vytyksensä valittiin parhaaksi levytyk-
seksi kolmeenkymmeneen vuoteen. 
Hänen vuoden 2005 live-levytyksen-

sä Rahmaninovin pianokonsertoista 
oli nopeimmin myynyt levy Hyperion-
yhtiön historiassa, kun taas aiempi 
vuoden 1987 levytys Hummelin kon-
sertoista on yhä Chandos-yhtiön eni-
ten myynyt levy.

Hough'n sävellystuotantoon sisältyy 
orkesteri- ja kuoroteoksia sekä kama-
ri- ja pianomusiikkia. Hänen teoksen-
sa Mass of Innocence and Experience oli 
Lontoon Westminster Abbeyn ja Missa 
Mirabilis Westminster Cathedralin tilaus. 
Hän on kirjoittanut artikkeleita ja essei-
tä säännöllisesti mm. The Guardianiin, 
The Timesiin, katoliseen viikkoleh-
teen The Tabletiin, Gramophoneen ja 
BBC Music Magazineen. Hänellä oli 
seitsemän vuotta suosittu blogi The 
Telegraph -lehdessä. Vuonna 2007 hän 
julkaisi kirjan The Bible as Prayer ja 
vuonna 2018 ensimmäisen romaaninsa 
The Final Retreat.

Stephen Hough levyttää Radion sin-
foniaorkesterin konserttien yhteydes-
sä kaikki Beethovenin viisi pianokon-
serttoa Hannu Linnun johdolla.

RADION 
SINFONIAORKESTERI
Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on 
Yleisradion orkesteri, jonka tehtävä-
nä on tuottaa ja edistää suomalaista 
musiikkikulttuuria. Orkesterin ylikapel-
limestari on Hannu Lintu, joka aloitti 
kautensa syksyllä 2013.

Radio-orkesteri perustettiin vuon-
na 1927 kymmenen muusikon voimin. 
Sinfoniaorkesterin mittoihin se kasvoi 
1960-luvulla. RSO:n ylikapellimestarei-
ta ovat olleet Toivo Haapanen, Nils-
Eric Fougstedt, Paavo Berglund, Okko 
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Kamu, Leif Segerstam, Jukka-Pekka 
Saraste ja Sakari Oramo.

Suurten klassis-romanttisten mes-
tariteosten ohella RSO:n ohjelmisto 
sisältää runsaasti nykymusiikkia ja or-
kesteri kantaesittää vuosittain useita 
Yleisradion tilausteoksia. RSO:n tehtä-
viin kuuluu myös koko suomalaisen or-
kesterimusiikin taltioiminen kantanau-
hoille Yleisradion arkistoon. Kaudella 
2018–2019 orkesteri kantaesittää neljä 
Yleisradion tilaamaa teosta.  

RSO on levyttänyt mm. Mahlerin, 
Ligetin, Eötvösin, Sibeliuksen, Hakolan, 
Lindbergin, Saariahon, Sallisen, Kai-
paisen ja Kokkosen teoksia sekä 
Lau niksen Aslak Hetta -oopperan 
ensilevytyksen. Bartókin viulukon-
serttojen levytys Christian Tetzlaffin 
kanssa Hannu Linnun johdolla palkit-
tiin Gramophonella 2018. Sibeliuksen 
sävelrunoja ja lauluja sisältävä levy 
sai International Classical Music -pal-
kinnon (ICMA) 2018.  Lisäksi se oli 
Gramophone-julkaisun Editor’s Choice 
marraskuussa 2017 ja BBC Music 
Maga zinen kuukauden valinta tam-
mikuussa 2018. Orkesterin levytyk-
siä on palkittu myös mm. BBC Music 
Magazine -, Académie Charles Cros’n 
ja MIDEM Classical Award -palkinnoilla. 
Kaudella 2018–2019 julkaistavat levyt 
sisältävät Lutoslawskia, Fagerlundia ja 
Beethovenia.

RSO konsertoi säännöllisesti ym-
päri maailmaa. Kaudella 2018–2019 
orkesteri tekee kotimaan kiertueen 
Hannu Linnun johdolla Pietarsaareen, 
Kauhajoelle, Forssassaan ja Lahteen.

RSO:n konsertit lähetetään suorina 
lähetyksinä Yle Areenassa ja Yle Radio 

1:ssä sekä taltiointeina Yle Teemalla ja 
Yle TV1:ssä.


